


 z klubu 

SAMO ŻYCIE 
Jeśli komuś wydaje się, że życie to bajka, 
to na początek powinien poskrobać się w 
nieuczesane, później zastanowić ze trzy 
razy, a jak to nie pomaga, to przenieść do 
innej bajki.  
Nasze życie – jak niektórzy mówią – to 
„nie je bajka”. Coś w tym jest: zwykle 
bliższe jest kultowego Shreka niż dis-
neyowskiej bajki. Jak w Shrek’u; każdy ma 
swoje problemy i chyba tylko odmieniec 
wydaje się normalny... Często nasze życie 
przypomina tę filmową antybajkę. A prze-
cież każdy z nas wolałby być otoczony 
szlachetnymi ludźmi dla których honor, 
uczciwość i sprawiedliwość to nie puste 
słowa. Chcielibyśmy mieć wielu prawdzi-
wych przyjaciół, sprawdzonych towarzy-
szy, na których zawsze można polegać, 
którzy nie opuszczą w potrzebie, którzy 
idee cenią bardziej od doraźnych celów. 
Ale w naszej bajce tylko niektórzy mieli tak 
dużo szczęścia.  
My, żeglarze, jesteśmy w tej uprzywilejo-
wanej sytuacji, że mamy wciąż alternaty-
wę. Gdy zechcemy (lub gdy zbrzydnie nam 
lądowe życie) to możemy odpocząć od na-
szej szarej rzeczywistości i popłynąć w si-
ną dal. 
Wydaje się zatem, że najprościej byłoby 
przenieść się do innej bajki. Ale to osta-
teczność.  Póki co nie traćmy nadziei; jesz-
cze są obowiązki do wypełnienia, zadania 
do wykonania, cele do osiągnięcia.  -  
jeszcze nie czas na ten rejs. 
Stopy wody, 
Krzysztof Sierant 
 

 

    Informacje o dzia³alnoœci Polskiego 
Klubu ¯eglarskiego mo¿na znaleŸæ w 
Internecie na stronie klubowej:  
             www.zeglarzeny.org 
Strona ta zawiera sposoby kontaktu z za-
rz¹dem klubu. Kontakt z klubem również 
na ostatniej stronie biuletynu.       (ks) 

 z Wielkiej Brytanii 
Strona Yacht Klubu Polski Londyn:     
http://londyn.ykp.pl/ 

 
 

 z USA 
 

STRONA Roberta Krasowskiego: 
http://anchorsat.info/mePL.php 
Na stronie m.in. informacje o postępach w 
żegludze jachtów prowadzonych przez 
Roberta Krasowskiego. 
 

 
ŻEGLUJMY RAZEM 

Strona żeglarska założona przez Krzy-
sztofa Grubeckiego. Wiele ciekawych, 
unikalnych artykułów dotyczących 
wszelkich spraw związanych z że-
glarstwem.  
www.zeglujmyrazem.com                   (ks) 
 
 

 z  Polski 
PORTAL MORSKI 

- to społecznościowy internetowy portal 
ludzi morza, tworzony przez połączone 
redakcje działającego od 2003 roku serwisu 
internetowego www.portalmorski.pl oraz 
powstałego w 2006 roku miesięcznika 
Nasze MORZE. 
 

STRONA POSEJDON 
 Na ten portal żeglarski zawsze warto 

zajrzeć: www.posejdon.sos.pl  
 

FUNDACJA MORSKA 
 W zbiorach Morskiej Biblioteki 

Cyfrowej szybko przybywa publikacji o 
tematyce żeglarskiej:       
http://www.fundacjamorska.org (ks)  
 

MIESIĘCZNIK „ŻAGLE” 
  Miesięcznik „Żagle” dostępny jest w 

wersji elektronicznej.        
www.e-kiosk.pl 
 

SZANTYMANIAK 
 Skarbnica wiedzy dla miłośników 

szant:     www.szantymaniak.pl  
ks 
 

 

 z Kanady 
  Strona klubu “Biały Żagiel” z Toronto: 

www.whitesailstoronto.org 

 

   wierszem malowane 
 

       Podróż do Ziemi Świętej  
z Neapolu pieśń III statek parowy  

      (Fragmenty)  
                                  1  
Na morze statek wyleciał parowy; 
Wre para, słychać dźwięk żelaza szklanny, 
A jako z płaskiej wieloryba głowy 
W niebo srebrzyste tryskają fontanny, 
Tak spod okrętu młyńskim bita kołem 
Wytryska piana, a dym leci czołem. 
                              

 

                               2  
Jeszcze nie rzucę porównania, chyba 
Słów mi zabraknie. Ogień wre zamknięty 
W drewniano-smolnym łonie wieloryba,  
A jako niegdyś płynął Jonasz święty  
W łonie okrętu bez desek i miedzi,  
Wesoło, w licznym towarzystwie śledzi. 
                                  3  
Zapewne nieraz śmiejąc się z kłopotu  
Trawionych fląder, ostryg i czefalów,  
Tak nasz kapitan i wódz packetbotu 
Z pasażerami jak z tłumem wasalów,  
Otyły, wesół, dowcipny i mądry,  
Nas ma za śledzie, ostrygi i flądry. 
                                  4  
Tu majtek rudel obraca mosiężny,  
Dalej zantejski sędzia i sędzina, 
A między nimi synek niedołężny,  
Sędziątko z twarzą zwierzęcą kretyna,  
Może przekleństwo jakiego klienta,  
Ubrane w takie ciało jak zwierzęta. 
                          12  
…………………………………………….. 
Taki był pokład… Dalej biała linia 
Od indywidów oddzielała masy, 
To jest podróżnych, ale drugiej klasy. 
                          13  
Tam pod żelazną kolumną komina  
Siedział Grek w czapce czerwonej i Turek,  
Wzajemnie dymy rzucając z bursztyna,  
A między nimi z tłumoków pagórek 
Żółtych i czarnych – a koło tej góry 
Kuchnia, kuchciki, kucharze i kury. 
                          14  
Przy piersi matek rozpłakane dzieci,  
Przy bokach starców stoją flasze z gliny;  
Czasem iskierka czerwona wyleci  
Z czeluści statku i pomiędzy liny  
Błąka się długo, nim zagaśnie smutna  
Nie doleciawszy pod namiotu płótna. 
                         16 
Miło tak płynąć w tym okrągłym świecie  
Po morzu cichym, jasnolazurowym.  
Wkrótce choroba z pokładu wymiecie  
Tłum pasażerów i zostawi zdrowym  
Odgłos dalekiej po salonach czkawki, 
Rozległy pokład i bezludne ławki.  
                                17 
Cicho. Dzień cały po błękitach bije  
Okręt kręconą machinami skrzelą.  
Już zbłękitniało Korfu – już się kryje;  
Już się fortece Santa Maura bielą, 
A z drugiej strony przedzielona żwirem  
Forteca Turków w górach pod Epirem. 
                                  26  
Piana pod piersi okrętu się garnie,  
Stukanie pompy jak dźwięk idzie rymu;  
Na maszcie statku błyszczą dwie latarnie  
Pod obłokami kirowego dymu;  
Zda się, że światła te, zamglone sadzą,  
Okręt w krainę piekielną prowadzą. 
 
Juliusz Słowacki 
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Pierwszy raz w historii klubu Bal Pirata 
odbył się w New Jersey w sali balowej  

 
Fundacji Kulturalnej w Clark. Głównym 
organizatorem balu był vice komandor 
Marcel Hovra. Sale przygotowywali: 
Marcel, Jola Szczepkowska, Beata 
Sluszkiewicz, Krzysztof Sierant, Iwona i 
Krzysztof Miekina, Wojtek Orent.  
 

Już dawno nie mieliśmy tak dobrej 
oprawy muzycznej balu. Grał światowej 
sławy saksofonista Krzysztof Medyna z 
zespołem Antidotum.  

 
W bogatej liście nagród loterii znalazły 
się tablety, kosze słodkości, książki,  
 

 
kwiaty, a główną nagrodą był rejs na 
klubowej Fantazji dla dwóch osób.  
Numery losów czytała Agata Sierant 
(wielokrotnie uczestniczyła w naszych 
szkoleniach żeglarskich), a szatnią zajęła 
się Kasia Sierant z koleżanką i kolegą.  
 Ela i Jurek Sienkiewicz, przebrani we 
wspaniałe, pirackie stroje, zajęli się dys-
trybucją biletów przy wejściu. 
Ogłoszony został zwycięzca przyznawa-
nej przez nasz klub nagrody Polonijny 
Rejs Roku (niestety nie mógł przyjechać 
na bal). Nagrodę otrzymał kpt. Łukasz 
Natanek za rejs Prawie Dookoła Świata 
na jachcie s/y Nekton.  
Neptun z Prozerpiną zajęli się chrztem 
morskim wyszkolonego w klubie żegla-
rza. Maciek Karaś odebrał patent i z uś-
miechem skonsumował podsuniętą ka-
napkę, choć widać było, że Prozerpina  
 

 
ostrych przypraw nie żałowała... Napój 
miał uratować sytuację, ale po minie 

Maćka było widać, że coś jest nie tak 
(może był za słaby? – napój oczywiście).  
Wręczona została nagroda zwycięzcy Ligi 
Optymistrzów 2014, Ryszardowi Czers-

kiemu. Nagrodę stanowi piękna „beczka” 
wykonana przez Wojtka Orenta.  
Wszyscy bawili się do upadłego i dopiero 
pożegnalne utwory orkiestry uświadomiły 
nam, że czas już zakończyć  hulanki i 
swawole.                                         (ks) 
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Po wyborach Zarząd z entuzjazmem i 
energią zabrał się do realizacji programu 
przyjętego przez Klub na lutowym 
Zgromadzeniu  Sprawozdawczo – 
Wyborczym 2014. 
Realizacja licznych imprez klubowych 
była dużym wyzwaniem dla zarządu,  
Działalność rozpoczęliśmy wczesną 
wiosną od porządkowania barki i 
wymiany instalacji wodnej (zajął się tym 
Mirek Popławski, a pomagał Jura 
Raulushka; początkowo remontowali, ale  
rury były popękane w tak wielu 
miejscach, że bezpieczniej było wymienić 
całość). Później Wojtek Orent rozpoczął 
remont barki – przygotował rozszerzenie 
pomostu na barkę oraz naprawił i 
wzmocnił odwodnienie klap.  
BABA JAGA   
Wyremontowaliśmy płetwę steru (Janusz 
Banaszek, Krzysztof Sierant, Jurek 
Sienkiewicz) Baby Jagi, a Janusz 
Banaszek „Kolorado” przygotował BJ do 
sezonu (pomagali kursanci: Marek 
Jasiński, Krzysztof Sołtys, Piotr Zych). 
Krzysiek Sołtys zajął się też wykonaniem 
teflonowej kształtki do steru.  

 
 
OPTYMISTY 
Używamy je już od pięciu lat. Przed 
sezonem naprawione zostały wszelkie 
uszkodzenia, a w trakcie sezonu naprawy 
wykonywane były na bieżąco (np.: 
wymiana sparciałych basów balasto-
wych).  

 

 
 
Pierwszą dużą imprezą organizowaną 
przez nowy zarząd było tradycyjne w 
klubowym kalendarzu -  “Jajeczko 
Wielkanocne”. Zwaliły się tłumy gości. 
Wszystko dopięte było na ostatni guzik. 
Był to w pełni udany debiut nowego 
zarządu.  

 
 
A póżniej, gdy ruszył sezon żeglarski, 
prawie co weekend coś ciekawego działo 
się na barce. Przez większość weekendów 
na barce dyżurowali członkowie zarządu 
(z Sylwestrem włącznie).  
 
 PARADA PUŁASKIEGO  
Po raz kolejny zamanifestowaliśmy naszą 
polskość (szło z nami dużo dzieci i mło-
dzieży). Szanty rozbrzmiewające na Piątej 
Alei wzbudzały duże zaintereso-wanie. 
Mieliśmy nieco kłopotów z dostaniem się 
na paradę, bo policjantom coś się 
pokręciło, ale żeglarze potrafią poradzić 
sobie w każdej sytuacji.  

 

 
KONCERT JURKA PORĘBSKIEGO 

I ŻEGLARSKIE SPOTKANIE  
Z DZIEĆMI –  

zorganizowane w październiku wspólnie 
z Polską Szkołą Konsularną w Nowym 
Jorku. W pełni udane; Jurek – jak zwykle 
– pokazał klasę, a dzieci z obozów 
popisały się znajomością szant. 

 
 
ZADUSZKI   
Znów tłumy na barce. Odsłoniliśmy 
„tablicę pamięci” (płetwa steru, na której 
umieszczone są nazwiska żeglarzy z 
naszego środowiska, którzy odeszli już na 
wieczną wachtę – tabliczki ufundował 
Paweł Kędzierski, właściciel firmy Pafco 
Jewelry,  a płetwę steru – Marcel Hovra).  
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ŻEGLARSKA WIGILIA  
Po raz kolejny mieliśmy na barce 
wspaniałą, niezapomnianą imprezę; byli 
goście z Konsulatu.  

 
 
BAL PIRATA  
Pierwszy raz w historii klubu odbył się w 
New Jersey. Bal zorganizowany w Sali 
balowej Polskiej Fundacji Kulturalnej w 
Clark zakończył się pełnym sukcesem, 
również finansowym. (głównym orgnizato-
rem był Marcel Hovra). 

 
 
REGATY 
Odbyły się wszystkie zaplanowane regaty.   
Regaty Rozpoczęcia Sezonu Żeglarskiego 
– zorganizowaliśmy – jak zwykle – w 
maju. 

 
Lipiec to oczywiście czas na Regaty o 
Puchar  Konsula RP  w Nowym Jorku. 

Uczestniczyliśmy w Regatach ALIR – 
Mirek Popławski i Iwona Wiszniewska 
zajęli wysokie miejsca oraz  w Regatach 
Polonia Rendezvous.  
Byliśmy współorganizatorem Liberty 
Singlehanded Regatta.  
Zorganizowaliśmy też serię regat pt. Liga 
Optymistrzów. Krzysiek Miekina 
przeprowadził serię 10 regat dla dorosłych 
i młodzieży (regaty i towarzyszące im 
poregatowe spotkania na barce). Był to 
przysłowiowy strzał w dziesiątkę.  Regaty 
wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród 
członków klubu i nie tylko. Chętnie 
wystartował w nich goszczący na barce 
żeglarz i szantymen, Witold Zamojski. 
Sponsorem regat był Wojtek Orent (Orent 
Design NYC).  

 
 
Do kalendarza klubu wprowadzone zostały  
nowe regaty skierowane do dzieci i 
młodzieży -  Młodzieżowe Regaty o 
Puchar PKŻ. Duży sukces, wielka frajda 
dla dzieci, wiele emocji. Innym efektem 
tych regat było duże zainteresowanie ro-
dziców naszym klubem.  

 
 

W ramach popularyzacji żeglarstwa wśród 
dzieci i młodzieży zorganizowaliśmy 
Dzień Otwarty – ŻEGLOWAĆ KAŻDY 
MOŻE (TROCHĘ LEPIEJ LUB TRO-
CHĘ GORZEJ) 

 
 
FANTAZJA  
Klubowy jacht „Fantazja” przebywa na 
Karaibach, gdzie organizowane są rejsy 
wypoczynkowo – stażowe. Rośnie 
zaintereeowanie rejsami na Fantazji. 
Kupiliśmy nowy ponton, wymienione 
zostay akumulatory, oraz naprawiony 
został ster. Ponadto wykonano szereg 
drobnych napraw i usunięto usterki 
powstałe podczas pływań.  

   
SZKOLENIE 
 
Rozpoczęliśmy je od zorganizowania w 
marcu (z inicjatywy Beaty Sluszkiewicz) 
NY Safety Course - (bardzo udany; 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób z naszego 
klubu; dorosłych i dzieci). 
 
Również w marcu rozpoczął się Kurs 
żeglarski dla dorosłych – jak zwykle 
wykłady odbywały się w domu Lucyny i 
Marka Kopczyńskich, a część praktyczna 
na jachtach mieczowych (Optymisty, 
Hunter 17) i niezmordowanej Babie Jadze. 
Początkowo w kursie uczestniczyło 
kilkanaście osób. Do egzaminów 
przystąpiło 5 osób . 
 
Najwięcej uwagi i wysiłku poświęciliśmy 
programowi Szkolenia dzieci i młodzieży. 
 W maju zorganizowaliśmy zajęcia 
dla dzieci, które przyjechały do nas z 
Connecticut na...   szkolną wycieczkę  – 
uczestniczyło 20 dzieci z rodzicami (i wy- 

 ____________________________ Żeglarz nr 259________________ strona 5____________________________________________________________________________ 



 raźnie było widać, że żeglować chcą nie 
tylko dzieci, ale również ich rodzice).  
Dzień Otwarty dla Dzieci (Żeglować 
Każdy Może) - uczestniczyło ponad 40 
dzieci, które często po raz pierwszy w 
życiu miały okazję posmakować że-
glarstwa. Od lat pomagają w tym dniu 
wychowankowie naszych obozów.  

 
 
Wakacje to od lat tygodniowe szkolenia 
dzieci i młodzieży. W 2014 roku odbyły 
się 3 takie szkolenia, w których uczestni-
czyło łącznie 66 dzieci (najwięcej w his-
torii naszego klubu; akcja była prowa-                     
dzona od lutego – jeździłiśmy do szkół 
polonijnych w New Jersey i w Nowym 
Jorku). 

 
W ramach szkoleń dla młodzieży 
zorganizowaliśmy Rejs Młodzieży do 
Zatoki Pirata. Dzięki pomocy armatorów, 
którzy użyczyli swoich jachtów, mogliśmy, 
po raz pierwszy w historii klubu, zorga-
nizować taki rejs. Udział wzięło kilkunastu 
młodych ludzi.  

 
 
Na początku sezonu młodzi żeglarze 
spotkali się na barce w ramach Spotkań 
Polskiej Młodzieży (w zimie odbyło się 
drugie spotkanie – tym razem skorzysta-
liśmy z gościny jednego z rodziców). Na 
tych spotkaniach program jest układany 

przzez dzieci, a żeglarstwo jest jedynie 
dodatkiem do spotkania.  

    
W jesieni zorganizowaliśmy spotkanie po-
obozowe, na które przybyło kilkudziesię-
ciu uczestników naszych obozów. Rodzice 
obserwujący regatowe zmagania swoich 
pociech nie mogli powstrzymać się od 
udzielania  dobrych rad i tak się roxocho-
cili, że zapragnęli pokazać swoim pocie-
chom „jak się to robi”. Radośnie wskoczyli 
do Optymistów, by przekonać się, że to nie 
takie proste. Natomiast rodzice mogli się 
przekonać, że dzieci uczą się bardzo szyb-
ko; w stronę żeglujących rodziców popły-
nęły te same dobre rady, które wcześniej 
dawali swoim latoroślom.  Nie trzeba było 
długo czekać, by kilku rodziców zaintere-
sowało się naszymi szkoleniami dla 
dorosłych. 
             W szkoleniu dzieci wzięło udział 
kilkudziesięciu dorosłych z naszego klubu 
oraz kilkoro rodziców. Bogaty program 
szkolenia dzieci i młodzieży obsługiwało 
wielu instruktorów. Przypomnę, że 
codziennie na obozach prowadzone były 3 
do 4 wykładów, szkolenie na wodzie 
prowadzone było równolegle w 4 różnych 
grupach (podział ze względu na wiek i 
umiejętności).   
  
Żeglarstwo dla odpornych – akcja 
skierowana do dorosłych, którzy chcieliby 
zaznajomić się z żeglarstwem. W weekend 
20 i 21 września szkoliliśmy dorosłych, 
którzy nie mają czasu chodzić na nasz 
kurs, ale chcieliby poznać żeglarskie abc. 
Akcja w pełni udana, uczestnicy 
zadowoleni. 

  
 
Do nowych wydarzeń w klubowym kalen-
darzu należy zaliczyć również  Odsłonię-
cie tablicy pamięci - poświęconej tym 
członkom klubu, którzy już odeszli na 
wieczną wachtę. Umieszczamy na niej na-
zwiska nie tylko członków klubu, ale rów-
nież żeglarzy z naszego środowiska, którzy 
wprawdzie nie byli członkami klubu, ale 
byli w naszym środowisku żeglarskim, 
znaliśmy ich i żeglowaliśmy z nimi. 
  
GOŚCIE KLUBU 
W minionym roku gościliśmy w klubie: 
- Helenka i Jurek Porębscy (od lat 
nieoceniona pomoc dla klubu) 
- Aleksander Doba (chętni mogli wsiąść do 
kajaka, którym przepłynął Atlantyk) 
- Witold Zamojski (z synami; po regatach 
Ligi Optymistrzów dał mini koncert na 
barce) 
- Zbigniew Bieniaszczyk  (z żoną; s/y 
Nemo; zatrzymał się w drodze na Florydę; 
wspaniale opowiadał dzieciom o żeglo-
waniu gdy pływy sięgają 12 metr ów) 
- Bill i Jane (zaprzyjaźnieni żeglarze 
amerykańcy; z dydaktycznym zacięciem 
opowiadali dzieciom o realizacji marzeń) 
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- Bartosz Dawidowski (odwiedził nas 
przed rejsem do Polski; udostępnił dzie-
ciom swój trimaran i zachęcał do odważ-
nego stawiania sobie celów w życiu) 
- Joanna Pajkowska (młodzi żeglarze 
mogli przekonać się jak ogromne ma 
doświadczenie). 

 
 
Od ponad roku trwały przygotowania do 
Wagner Sailing Rally 2015. Zbyszek 
Turkiewicz rozkręcił ogromną maszynę 
organizacyjną.  

 
 
Członkowie naszego klubu aktywnie włą-
czyli się w organizację WSR 2015:  
- grupa członków klubu prowadzona 
przez Andrzeja Gruszkę zorganizowała 
Mini Muzeum W. Wagnera na Bellamy 
Cay, Beef  Island, BVI 

 
 

- Krzysztofa Sierant wraz ze współpra-
cownikami zorgnizowali wystawę foto-
graficzną “Żeglarstwo w obiektywie”; 
klub ufundował główną nagrodę – tygod-
niowy rejs na „Fantazji” dla dwóch osób.  
 

- Zarząd przygotował wystawę plakatów 
obrazujących działalność naszego klubu 
(Bellamy Cay; plakaty ciągle wiszą) 

 
 
- członkowie klubu licznie wzięli udział 
w WSR 2015. Kapitanowie jachtów: 
Janusz Kędzierski (s/y Fazisi –   stycznio-
wy rejs z Nowego Jorku na BVI), Lech 
Poradowski, Stanisław Górowski, Miro-
sław Popławski, Anzelm Krysa, Andrzej 
Burchardt, Zbigniew Orgacki, Krzysztof 
Sierant (klubowa “Fantazja”). 
Informacje o naszym klubie (i płatne 
ogłoszenie) ukazały się w książce wy-
danej z okazji zlotu (“Zarys historii po-
lonijnego żegarstwa”). 
 
POPULARYZACJA KLUBU 
Założyliśmy nową stronę klubową – 
prowadzi ją Marek Kunicki.  Adres nowej 
strony klubowej: www.zeglarzeny.org .  
Nowoczesna strona jest doskonałą wizy-
tówką naszego klubu. Na stronę wchodzą 
ludzie z całego świata, również nie 
mówiący po polsku. 
Założony został klubowy YouTube – 
Marek Kunicki wprowadza tam filmy 
obrazujące naszą działalność. 
Krzysiek Miekina założył i prowadził 
klubowy Facebook. 
Wielki oddźwięk wywarła seria arty-
kułów w Nowym Dzienniku. Krzysiek 
Miekina wspaniale opisał w nich główne 
wydarzenia minionego sezonu.  
Naszą działalność ogłaszamy na por-
talach polonijnych. 
Przedstawiciele Zarządu wielokrotnie 
uczestniczyli w imprezach organizowa-
nych przez inne organizacje polonijne, 
na których reklamowaliśmy naszą działal-
ność (np.: jesienny Bal Sportowca).  
Wice Komandor, Zygmunt Wiśniowski, 
reprezentował nasz klub w Chicago na 
obchody 45 lecia istnienia Joseph 
Conrad Yacht Club.   
Wielokrotnie uczestniczyliśmy w impre-
zach organizowanych przez Konsulat 
RP w NY. 
Przyznana została nagroda Polonijny 
Rejs Roku 2014 (otrzymał ją kpt. Łukasz 
Natanek, s/y Nekton).  
 Wytrwale poszukujemy sponsorów.  
Od lat otrzymujemy wsparcie od Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej,  
sponsoruje nas Żywiec, jak również wiele  
osób fizycznych.  

Doceniamy również wsparcie materialne 
w postaci wyposażenia kuchennego i że-
glarskiego, materiałów, urządzeń i narzę-
dzi, np.: Jacek Stochel (gaśnice i wyposa-
żenie kuchenne), Wojtek Orent (narzę-
dzia, sponsor Ligi Optymistrzów), Wojtek 
Walczak (UKF, kamizelka ratunkowa z 
szelkami i smyczą, GPS, szlifierka i ma-
teriały do prac przy jachcie, mapa i atlasy 
akwenów wschodniego wybrzeża USA i 
Karaibów), Janusz “Kolorado” Banaszek 
(znalazł i wyremontował bączek, który 
używamy podczas szkoleń). Grzesiek Ste-
faniak (przyniósł książki i czasopisma że-
glarskie oraz osprzęt żeglarski), Krzysiek 
Rzamek (nagroda w loterii na Balu Pirata, 
lody dla dzieci – podczas letnich szkoleń), 
Beata Sluszkiewicz (pizza na letnich 
szkoleniach dzieci, nagroda na Balu Pi-
rata), Rysiek Czerski (przekazał do klubu 
nagrodę Ligi Optymistrzów), Marcel Ho-
vra (przekazał płetwę steru na “tablicę 
pamięci”). Lista jest długa, cieszymy się, 
że tak wiele osób popiera nasz klub i to co 
robimy.  
Armatorzy wsparli szkolenie dzieci i mło-
dzieży udostępniając swoje jachty i 
uczestnicząc w szkoleniu: Lucyna Kop-
czyńska, Mirek Popławski, Andrzej 
Gruszka, Krzysiek Miekina, Anzelm 
Krysa, Krzysiek Rzamek. 
W imieniu własnym i Zarządu serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy przez ostatni 
rok pracowali dla klubu i dbali o jego 
rozwój.  
Dziękuję rówież członkom Zarządu za 
solidną pracę; Jola Szczepkowska – od 
wielu lat z poświęceniem pracuje dla klu-
bu; doskonała organizator. Krzysiek Mie-
kina – Extreme Sailing, Liga Optymis-
trzów, świetne artykuły, oraz najlepsze w 
historii klubu plakaty. Beata Sluszkiewicz 
– prowadzenie kursu dla dorosłych i let-
niego szkolenia dzieci i młodzieży. Mar-
cel Hovra – imprezy, szkolenia, Bal Pi-
rata. Janusz Banaszek – remont Baby Ja-
gi, pomoc w szkoleniu dzieci i młodzieży. 
Wojtek Orent – remont barki. Jurek Sien-
kiewicz – gotowość do pracy i współpra-
cy, rzetelność i wszelka pomoc (np.: przy 
naprawie steru, podczas nocnych wacht 
na szkoleniu dzieci i młodzieży). Zyg-
munt Wiśniowski – rzeczowe, racjonalne 
podejście do pojawiających się proble-
mów. 
Przed nami kolejny sezon i kolejne wyz-
wania. Zachęcam wszystkich członków 
klubu do współpracy.  
Stopy wody,  
Krzysztof Sierant 
Komandor PKŻ NY 
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W dniach 6-8 luty 2015 odbył się 

w Trellis Bay na British Virgin Islands  
Drugi Zlot Polskich Żeglarzy dla uczczenia 
pamięci Władysława Wagnera. 

 
  Nasz wyczarterowany jacht  

“TRINITY” wziął udział w tym zlocie, ale 
nasze żeglowanie zaczęło się już  dwa dni 
wcześniej. W akwenach wysp Norman 
Island i Peter Island oswajaliśmy się ze 
wspaniałą pogodą,  cieplutką, krystalicznie 
czystą wodą oraz ostrym  słońcem. 

 
 Z Nowego Jorku wylecieliśmy z 

dużym opóźnieniem, po kolejnej burzy 
śnieżnej. W środku  długiej i mroźnej zimy  
był to wyjazd do przysłowiowego raju. 

 
W piątek, 6 lutego, cumujemy do 

boi, podpływamy pontonem do brzegu  i 
rejestrujemy się. Organizatorzy sprawnie 
załatwiają formalności i udzielają wszel-
kich informacji. I tak  nieoficjalnie zaczął 
się dla nas Zlot. Wieczorem na brzegu 
zatoki impreza, a następnego dnia oficjalne 
otwarcie Zlotu Wagnera. 
 

 

 
Pani Mabel Wagner gosciem na naszym 
Zlocie.                              fot. K.Rafalska 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Przybyło wielu przedstawicieli  
BVI oraz lokalnych władz wyspy Tortola. 
Organizatorzy w strojach oficjalnych, 
hymny BVI i polski, podniesienie bander i 
przemówienia. Tak  zakończyła się  część 
oficjalna. Mała wysepka Bellamy Cay była 
przepełniona uczestnikami Zlotu. Nasza 
grupa z Nowego Jorku byla liczna,  bo  re- 
 

 

 
prezentowana aż przez 8 jachtów. Naj-
większym jachtem był Fazisi. Prowadzony 
przez Janusza Kędzierskiego, przypłynął z 
Nowego Jorku mimo, że po drodze miał 
awarię silnika i pod koniec rejsu  płynął już 
tylko na żaglach. Na żaglach też przy-
płynął do Trellis Bay. Wieczorem, przy 
dźwiękach wspaniałej orkiestry znowu za-
bawa na brzegu, łącznie z odtańczeniem 
“Poloneza” na piachu.  

 
  A w niedzielę, koło pamiątkowej 
tablicy, oficjalne zakończenie Zlotu,  opu-
szczenie flag i ciągnące się długo po-
żegnania. Odpływamy śląc żeglarskie poz-
drowienia tym co jeszcze są w zatoce.  

 
 Kierujemy się do The Baths i spę-
dzamy tam  sporo czasu.  Kąpiel, spacer 
między głazami,  zdjęcia. Zbyt dużo ludzi. 
Zaliczamy wysepki The Dogs, aby się po-
kąpać i „snorklować”. Tu było przyjemniej 
- tylko dwa jachty. 

 
 Przepływające jachty z oddali pozdrawiają 
nas widząc symbol Polski. Biały Orzeł na 
czerwonym tle.  
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                   ZLOT  WAGNERA  I  NIE  TYLKO… 



Przez cały czas naszego żeglowania rów-
nież polska flaga i proporczyk Klubu po-
wiewały na maszcie naszego jachtu. 

 
 
Oczywiście byliśmy też w zatoce Virgin 
Gordy i po kolejnym nocowaniu w Leve-
rick Bay, gdzie wieczorem bawiliśmy się 
przy muzyce, popłynęliśmy na wyspę 

 
Wieczorne rozrywki w Leverick Bay 
Resort BVI           fot. K.Rafalska 
Anegada. Kilka lat tu nie bylem, zmieniło 
się wiele. Naliczyliśmy aż 31 jachtów. Na 
brzegu wiele nowych zabudowań. Ale 
woda nadal ciepła i plaże wciąż piękne. 
Warto tu przypłynąć. Wypływamy 
ostrożnie po oznaczonym torze wodnym i 
płyniemy w kierunku Salt Island.  

 
 
Ostatnią noc spędzamy przy Cooper 
Island. Uroczysta ostatnia kolacja na 
jachcie i następnego dnia wracamy do 
mariny w Road Town.  

 
I tak zakończył się  urlop czteroosobowej 
załogi “TRINITY”. Długo będziemy 
wspominać nasz udział w Zlocie Wagnera 
i przyjemnie spędzone dni żeglowania po 

pięknych Brytyjskich Wyspach Dziewi-
czych. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Lech Poradowski 
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Załoga "Trinity" prezentuje Polski Klub Żeglarski z Nowego Jorku na Zlocie Wagnera w 
Trellis Bay BVI w lutym 2015. Od lewej: Lech Poradowski, Andrzej Boguszewski, 
Krystyna Rafalska, Jerzy Gliksman                                                  fot. A. Boguszewski 



 
Do sprzedaży jacht C&C 36 
z 1978r.    
 (wlasciciel kupił drugą łódkę). 
 
Oczekiwana cena to $14,500 
lub najlepsza oferta. 
 
Łódka jest w bardzo dobrym 
stanie.Bardzo dobrze 
wyposażona do pływania 
regatowego i rekreacyjnego. 

 
Posiada między innymi : 
- sztywny boom-wang (rod 
wang) 
- baby stay  
- hydrauliczny backstay adjuster 
- lazy jack 
- 2 spinaker poles (wisker pole) 
- rollfok (roller furling) 
- żagle : main sail + 2 genuy 
(135 i 155) +2 spinakery w 
bardzo dobrym stanie 
- 'oversized' kabestany 
- Max-Prop feathering propeller 
- Packless Shaft Seal 
- Weeldrive Autopilot 
- dodger 
- Water heater/electric 
head/holding tank 
 
 
 
 
 

 
- dodatkowe zbiorniki na wodę pod 
siedzeniami 
- Nexus wind data 
- Nexus Multi Control 
- VHF radio w kabinie + IC-M72 handheld 
radio 
- Seaward LPG tank enclosure 
- Jensen stereo z glośnikami w kokpicie i 
kabinie 
 
- kabina w bardzo dobrym stanie, komplet 
poduszek z nowymi pokrowcami 
- silnik KUBOTA 24 HP po generalnym 
remoncie 
i wiele innych elementów wzbogacających 
łódkę. 
 
Kontakt: 
 
 Tel.: 646 - 338 - 6648    
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

KSIĄŻKA 
 
 

 
 

Do sprzedaży książka 
Rudolfa Krautschneidera, 

 
Świat Polskich Żaglonautów 

 
cena 20$ 

 
kontakt:  

doutnicka@gmail.com, 
 

tel.: 201 914 1979 
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SPRZEDAM JACHT C&C 36 



 

(c.d. z poprzedniego numeru) 
 

Opierając się na wypowiedziach i opinii 
licznych naszych rozmówców, zoriento-
wałyśmy się, że problem faweli jest 
bardzo skomplikowany i niejednoznacz-
ny. Pozorni nędzarze żyją tu w skleco-
nych byle jak i z byle czego, a wygląda-
jących z daleka tak malowniczo, dom-
kach. W większości z nich  znajdują się 
telewizory, przed niektórymi stoją samo-
chody. W rękach każdego mieszkańca 
tranzystory, bo nie mogą obejść się bez 
słuchania radia, muzyki, audycji sporto-
wych, zwłaszcza transmisji z meczów pił-
ki nożnej - ich narodowego sportu, które-
go są fanatykami. Niejeden z tych nędza-
rzy jest właścicielem normalnego miesz-
kania w mieście, które wynajmuje za duże 
pieniądze. Wszyscy natomiast posiadają 
to, co dla nich najcenniejsze, czyli nieo-
graniczoną wolność. Nie ma żadnej ewi-
dencji mieszkańców faweli, nie podlegają 
więc oni tym samym żadnym obowiąz-
kom obywatelskim i społecznym: uczęsz-
czania do szkół, służby wojskowej, płace-
nia podatków. Tak niewiele poza tym po-
trzebują do życia i szczęścia. Gorące słoń-
ce ich ogrzewa, nie trzeba więc kłopotać 
się opałem, ciepłą odzieżą - jedne spodnie 
i koszula wystarczają na długo. Żywność 
jest stosunkowo niedroga, a owoce róż-
nych drzew same rodzą się i czasem spa-
dają na ich domostwa. Czyż nie lepiej 
więc skwar dnia przeleżeć w rozkosznym 
cieniu, a nocą tańczyć sambę i bawić się 
niż trudzić  pracą w pocie czoła? Mają też 
jednak swój honor. W ostatnim dniu po-
bytu, podczas przejażdżki samochodowej 
z inż. Jackiem Rudą, pracującym tu na 
kontrakcie, miałyśmy możność zobaczyć 
z bardzo bliska fawelę, która stała się os-
tatnio słynna. Odwiedził ją podczas swej 
pielgrzymki papież Jan Paweł II. Zdjął z 
palca i ofiarował na potrzeby jej miesz-
kańców swój drogocenny pierścień. Oka-
zali się oni honorowi i pierścień nie został 
spieniężony, lecz przechowywany jest ja-
ko bezcenna pamiątka i relikwia. 
Żal było opuszczać bajkowe Rio de Ja-
neiro, zwłaszcza na parę zaledwie dni 
przed rozpoczęciem karnawału, którego 
atmosferę czuło się już wszędzie, a muzy-
kę słychać było nawet nocami. I tak udało 
się nam bezprawnie spędzić tu kilka pięk-
nych dni. W dniu odpłynięcia, przed star-

tem już niemal do finiszu rejsu, żegnała 
nas znów duża grupa naszych nowych 
znajomych i dziennikarzy.  
 
 

MONTEVIDEO 
 
 

„Widzę górę" - tak podobno zawołał od-
krywca. Niewielka to góra w porównaniu 
z widzianymi gdzie indziej, choćby z po-
dziwianymi przed ośmiu dniami przepięk-
nymi łańcuchami, na które pnie się Rio de 
Janeiro, ale od niej właśnie pochodzi naz-
wa miasta Montevideo - stolicy niewiel-
kiego państwa, Urugwaju. Już zbliżając 
się do wybrzeży Urugwaju obserwowaliś-
my zmianę krajobrazu. Skończyły się 
góry. Wzdłuż brzegów rozciągają się mo-
notonne równiny. Wieczorem widać było 
z daleka światła znanej, luksusowej, nad-
morskiej miejscowości Punta del Este, 
zbudowanej na płaskim cyplu, wysunię-
tym daleko w morze. Po drodze spoty-
kaliśmy zwierzęta świadczące o zbliżaniu 
się do zimnych stref oceanu: latały i sia-
dały na falach albatrosy, z wody wyła-
niały się czasem sympatyczne, czarne, 
wąsate łebki fok.  
Choć od rana już widzieliśmy jak na dłoni 
miasto z jego niezbyt ciekawą zabudową, 
ale z powodu silnego, niekorzystnego 
wiatru, cały dzień zajęło nam halsowanie. 
Dopiero przy pięknym zachodzie słońca 
wpływaliśmy do portu. Już z daleka roz-
poznaliśmy znaną sylwetkę polskiego 
statku. Był to „Staszic". Machaliśmy 
radośnie na powitanie do uwijających się 
na pokładzie rodaków. Byliśmy jednak 
rozczarowani, gdy z bliska okazało się, że 
byli to murzyni - pracowali przy wyła-
dunku towaru. Z zacumowaniem było tro-
chę trudności, bo w basenie portowym 
znajdują się nieoznakowane płycizny i 
kilkakrotnie ludzie z kręcących się tu ło-
dzi zwracali nam uwagę, którędy należy 
płynąć. Wreszcie przycumowaliśmy przy 
dwóch stojących przy kei łodziach, przez 
które później musieliśmy przechodzić i 
mogliśmy korzystać ze znajdujących się 
tam pryszniców. W momencie gdy wresz-
cie zakończyliśmy manewr cumowania a 
przedtem wpływania, w urządzeniach po-
bliskiej elektrowni rozległ się huk wybu-
chu i w całym porcie pogasły światła. 
Przestraszyliśmy się trochę tego wiwatu, 
ale wkrótce awaria została usunięta i 
światła rozbłysły na nowo. 

Nasze wejście do Montevideo spowodo-
wane było tym, że tu mieliśmy odebrać 
wizy argentyńskie. Od rana więc dla ka-
pitana zaczęło się, jak zwykle w portach, 
załatwianie licznych formalności, a zało-
ga korzystała z wolnego czasu. Odwie-
dziłyśmy z Oleńką polski statek, zapozna-
jąc się z jego kapitanem i pasażerami, od-
bywającymi nim rejs z Polski do Argen-
tyny. Można im było pozazdrościć kom-
fortu i wygód na statku, za które zresztą 
płacą 80 000 złotych,  ale i tak my zwie-
dziliśmy znacznie więcej portów i pozna-
liśmy więcej świata niż oni. Gremialnie 
odwiedzili nas wieczorem na jachcie, po-
dziwiając z kolei naszą odwagę i wy-
trwałość przepłynięcia Atlantyku taką łu-
pinką, w tak prymitywnych warunkach. 
Złożyliśmy z kapitanem kurtuazyjną wi-
zytę w Polskiej Ambasadzie. Bardzo ży-
czliwy i uprzejmy pan ambasador Janule-
wicz, dzięki swym staraniom przyśpieszył 
trwający od kilku miesięcy proces zała-
twiania wiz argentyńskich. Odwiedził nas 
też na jachcie i miał szczerą ochotę po-
płynąć z nami do Argentyny, do Buenos 
Aires. Nam z Oleńką sprawił dodatkową 
przyjemność, bo podwiózł nas samocho-
dem w kierunku odległego około 140 km 
Punta del Este. Dalszą i powrotną drogę 
odbyłyśmy autostopem. W przeciwieńs-
twie do Brazylii jest tu spokojnie i bez-
piecznie. Ludzie życzliwi i serdeczni i jak 
zresztą wszędzie, zainteresowani Polską i 
nami. Droga wzdłuż wybrzeża jest ładna, 
dużo tu zieleni i małych miejscowości 
nadmorskich. Punta del Este jest kom-
pleksem dużych, nowoczesnych hoteli i 
domków letniskowych, ładnie położo-
nych na cyplu, z którego w obie strony 
widać morze. Przybywają tu bogaci lu-
dzie z Argentyny, Brazylii, a nawet Sta-
nów Zjednoczonych. Byłyśmy zaskoczo-
ne trochę, gdy po tym, jak wysiadłyśmy z 
samochodu,  natychmiast obskoczyła nas 
cała gromada Cyganek, tak samo ubra-
nych i wyglądających jak u nas w Polsce, 
tak samo krzykliwych i nachalnych, chcą-
cych wróżyć, nie wiem tylko w jakim 
języku. 
Chodząc i zwiedzając Montewideo, udało 
się nam nieoczekiwanie ubić „interes”, do 
czego w ogóle nie mamy talentu, ani 
umiejętności. Za jakieś nasze polskie ciu-
chy i drobne pieniążki, bo nigdzie nie 
dysponowałyśmy gotówką, dostałyśmy 
dwa ładne kożuszki. U nas w tym czasie 
takie modne i drogie, tu były dosyć tanie,  
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   „Pod żaglami Daru Przemyśla z Gdyni do Buenos Aires”  (14) 



choć nie takie solidne jak nasze, zako-
piańskie lub nowotarskie. Długo nam po-
tem w Polsce służyły, stanowiąc miłą 
i pożyteczną pamiątkę. 

Po czterech dniach postoju, z 
wizami argentyńskimi w paszportach, o 
12.00 w południe wystartowaliśmy do 
ostatniego, krótkiego już, 125 mil liczą-
cego etapu do Buenos Aires. Zdarzyła się 
nam jeszcze w porcie niegroźna na 
szczęście przygoda: utknęliśmy na nie-
oznakowannj mieliźnie basenu, z której 
bez trudu, z własnej inicjatywy i życzli-
wości, ściągnęła nas załoga motorowej 
łodzi, przepływającej w pobliżu. 

ARGENTYNA- 
BUENOS AIRES 

OSTATNIE MILE 
Wypłynąwszy z Montewideo, 

ostatni etap naszego rejsu płynęliśmy 
rzeką, najszerszą rzeką świata - Rio de la 
Plata. Jej nazwa - Rzeka Srebrna – po-
chodzi z czasów, gdy cała Argentyna 
owładnięta została gorączką srebra (ar-
gentum - srebro) i całkiem nie jest ade-
kwatna do jej żółto - brunatnego koloru. 
Argentyńczycy określają ją dumnie – 
Rzeka koloru lwa. Kolor ten zresztą po-
chodzi od mułu, niesionego z dalekich 
krajów przez rzeki Parana i Urugwaj, któ-
re łącząc się, tworzą tę jedną ogromną 
Rio de la Plata. Nie znając mapy, trudno 
byłoby uwierzyć, że jest się na rzece, a 
nie na morzu. Tak też zresztą wydawało 
się odkrywcom Argentyny. Jak okiem 
sięgnąć, po horyzont bezmiar wody - fale 
niewiele mniejsze niż na oceanie. Tylko 
często rozmieszczone boje i pławy przy-
pominają i ostrzegają, że należy trzymać 
się ściśle tego oznakowanego toru wodne-
go, gdyż poza nim grożą niebezpieczne 
dla statków i jachtów, płycizny. Duży 
przy tym ruch statków powodował, 
że wachty musiały być dwuosobowe, by 
zapewnić bezpieczeństwo tej trudnej, os-
tatniej już nocy. Henryk jak zawsze spo-
kojny, opanowany, choć ostrożny i czuj-
ny. Zdawałam sobie jednak sprawę, że 
pod tą maską pozornej obojętności jego 
nerwy napięte są do ostatnich granic, 
a w jego wnętrzu wulkan niepokoju, nie-
cierpliwości, niepewności. Wreszcie speł-
niają się jego wieloletnie marzenia. Przy-
pływa do tej ziemi, która przed laty stała 
się drugą ojczyzną dla niego i jego rodzi-
ny, przybyłej tu w okresie międzywojen-
nym za chlebem. Nie było im tu też lekko 
i ten chleb zaprawiony był często goryczą 
emigracyjnej tęsknoty, czasem może po-

niżenia, jakie bogaci gospodarze tej ziemi 
okazywali biednym przybyszom zza oce-
anu. W jak innej sytuacji jest teraz, przy-
bywając tu jachtem, na którym dokonał 
tak wielkiego wyczynu, budzącym po-
dziw we wszystkich portach,  do których 
zawijał, świadcząc chlubnie o silnej po-
zycji Polski na morzach i oceanach świa-
ta. Radość i uzasadnioną dumę zasnuwa 
jednak cień obawy i niepokoju, czy Ta, 
dla której przede wszystkim tu płynął, 
za którą tęsknił przez 35 lat od chwili, 
gdy Ją opuścił dla największej sprawy, 
jaką stanowiła dla niego biedna, zniszczo-
na przez wojnę Ojczyzna, potrzebująca i 
jego rąk i jego umysłu do odbudowy, czy 
Mama czeka jeszcze na niego? Przez 107 
dni rejsu nie miał żadnej wiadomości od 
rodziny, choć podał adresy w kilku ko-
lejnych portach. Wiedział już przedtem, 
że jego 80-letnia Mama była bardzo słaba 
po przebytym wylewie krwi. Może więc 
siostra, nie chcąc go martwić, woli nie 
pisać wcale? Snując takie refleksje, długo 
w nocy nie mogłam zasnąć, podobnie 
zresztą jak w wiele, wiele rejsowych no-
cy, gdy nieustanny łoskot fal uderzają-
cych o burty jachtu, trzeszczenie całego 
jachtowego organizmu, odgłosy żyjących 
ciągle własnym życiem różnych sprzętów, 
świadomość, że zaledwie 2,8 cm szlachet-
nego drewna oddziela od bezmiaru wody, 
nie pozwalały zmrużyć oczu. 
Tymczasem silny, korzystny wiatr, wspo-
magany czujnością nocnych wacht, nad-
spodziewanie szybko, bo w ciągu 17 go-
dzin od chwili wypłynięcia z Montevideo, 
pozwolił przebyć te ostatnie 125 mil. 
Jakież było więc moje zdziwienie, radość, 
ale i odrobina rozczarowania, gdy 7 lute-
go, o 7.00 rano otworzywszy oczy, uj-
rzałam przez luk zabudowania portowe! 
Rozczarowanie dlatego, że śpiąc, nie mia-
łam możności przeżyć chwil tego subtel-
nego uczucia wzruszenia, doznawanego 
przy zbliżaniu się do portu zawsze po 
przebyciu wielu mil morskich, a do tego 
upragnionego, wymarzonego -  specjal-
nie. Henryk zwłaszcza długo nie mógł mi 
tego wybaczyć, jak mogłam przespać taki 
ważny moment dla nas wszystkich, a dla 
niego w szczególności. Wydaje mi się, że 
po długotrwałym, ustawicznym napięciu 
nerwów, w którym cały ten czas żyłam, 
nastąpiło po prostu ich rozluźnienie i roz-
prężenie. Jak rzadko w życiu dane jest 
człowiekowi poczucie szczęścia! Ja chyba 
w tym momencie czułam się w pełni 
szczęśliwa! Porównywalne to było do 
euforii,  jaką przeżywałam w lipcu 1944 
roku, gdy po latach udręki wojennej, po 
huku linii frontu, po nocy grozy przeżytej 
w piwnicznym schronie, wszystko ucich-

ło i rankiem okazało się, że nasz Przemyśl 
jest wolny od Niemców!  
Teraz świadomość i radość przeżycia tych 
pełnych różnych niebezpieczeństw 
8000 mil, 107 dni trosk, obaw, niepoko-
jów, niewygód, a przede wszystkim świa-
domości opanowania i pokonanie siebie, 
własnej słabości, wyeliminowała chwilo-
wo ze sfery oddziaływania wszelkie inne 
czynniki. Myśl, że zejdę z wiecznie koły-
szącego się jachtu na stały ląd, że czeka 
mnie tam spędzenie około 4 tygodni spo-
kojnie, bezpiecznie, w wygodnych wa-
runkach, w gronie nieznanej mi wpraw-
dzie, ale na pewno życzliwej rodziny, od-
suwała na bardzo daleki plan nawet oba-
wy i lęki związane z drogą powrotną. 
 

„PREZENT URODZINOWY” 
 

Przycumowaliśmy do kei, a ra-
czej do burty stojącego przy niej statku 
pasażerskiego. W porcie panował wielki 
ruch, bo właśnie odbywał się start regat 
jachtowych na trasie z Buenos Aires do 
Rio de Janeiro. Henryk poszedł jak zwy-
kle załatwiać formalności związane z 
wejściem do portu, a także telefonować 
do domu. Wrócił trochę speszony: w do-
mu siostry i szwagra telefon nie odpowia-
da. Czyż nie oczekują nas? Przecież nasz 
ambasador w Montevideo telefonował do 
Polskiej Ambasady w Buenos Aires, że 
wypływamy z Montevideo i że w ciągu 
około doby powinniśmy dopłynąć. Tele-
fon do brata okazał się jeszcze bardziej 
niepokojący: jest ciężko chory, nie może 
przyjechać po nas do portu. Pozostaje os-
tatnia możliwość - dzwonić do szwagra, 
do biura.  Jest właśnie sobota, oczywiście 
wolna, jednak telefon odbiera sekretarka, 
zapewnia, że szwagier oczekuje nas, zaraz 
zawiadomi go o naszym przybyciu, a tele-
fon w domu nie działa, bo burza spowo-
dowała już dość dawno awarię linii i do-
tychczas nie naprawiono. Wkrótce rze-
czywiście zajeżdżają dwa samochody -  w 
jednym szwagier, w drugim jego syn 
Dicky. Pierwsze powitania i pełne niepo-
koju pytanie: "Jak Mama?"- "W porząd-
ku, oczekuje Was”- kamień z serca. Szyb-
ko wykonujemy klar jachtu. Pakujemy 
chaotycznie nasze rzeczy, które będą nam 
potrzebne przez kilka tygodni pobytu na 
lądzie, całe wory brudnej, stęchłej od wil-
goci bielizny i ładujemy do eleganckich 
samochodów. Jeszcze trzeba odprowadzić 
jacht w inne miejsce, na środek basenu 
jachtowego, gdzie będzie zakotwiczony 
czekał na drogę powrotną.  
 
 

 (ciąg dalszy w następnym numerze) 
 
Zofia Jaskuła  
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Konkurs  przygotowany został przez 
Polski  Klub  Żeglarski  w  Nowym 
Jorku  we  współpracy  z  organiza‐
torami Wagner  Sailing  Rally  2015. 
Odpowiedzialny  za  konkurs  był 
Krzysztof  Sierant.  Zaproszenie  do 
współpracy przyjęło kilku członków 
Polskiego  Klubu  Żeglarskiego  w 
Nowym  Jorku  oraz  Pani  Emilia 
Turkiewicz z Kanady   (która przygo‐
towała  również  plakat  konkur‐
sowy). 
Wystawę  zdjęć  przygotował  
Krzysztof  Sierant.    Zdjęcia  zostały 
rozwieszone na Bellamy Cay, Trellis 
Bay, Beef Island, BVI (rozwieszali: K. 
Sierant, Andrzej Gruszka, Katarzyna 
Opoka,  Jerzy  Sienkiewicz,  Marek 
Kurek).  
Pierwszą  nagrodę  w  konkursie 
ufundował  Polski  Klub  Żeglarski  w 
Nowym  Jorku  –  tygodniowe  wa‐
kacje  na Wyspach  Dziewiczych  dla 
dwóch osób (na klubowym  jachcie 

 
„Fantazja”). Drugie miejsce ufundo‐
wał  Polski  Związek  Żelarski  – 
świecznik  w  kształcie  kotwicy. 
Trzecie miejsce  stanowiła książka. 
Przewodniczącym  Jury  Konkursu 

została Pani Emilia Turkiewicz, a w 
skład  Jury  Konkursu  weszli  przed‐
stawiciele  większości  środowisk 
żeglarskich  obecnych  na  Zlocie 
(Zbigniew Stosio, Krzysztof Rzamek, 
Ryszard Górski, Krzysztof Kamiński, 
Marcin Chojecki, Jacek Sołtys, Jerzy 
Kołakowski). 
Do  udziału  w  konkursie  dopusz‐
czone  zostały 23  zdjęcia nadesłane 
przez 12 autorów (z Polski, Kanady i 
USA).  
Zdjęcia  oceniali    również  wszyscy 
zebrani  żeglarze  w  Konkursie  Pu‐
bliczności (tylko jedna nagroda). 
Nadesłane  prace  zostały  przewie‐
zione  do  Trellis  Bay,  gdzie  komi‐
syjnie  ponumerowano  koperty  ze 
zdjęciami  dopuszczonymi  do 
konkursu.  

 
Jury  ogłosiło  wyniki  Konkursu  w 
Last Resort .  
Pierwsze  miejsce  otrzymał    autor 
zdjęcia  nr  1  –  Andrzej  Zielke 
(Pittsburgh, PA, USA).  

Drugie  miejsce  (zdjęcie  nr  7)  ‐  
Iwona  Wiszniewska  (Nowy  Jork, 
USA). 
Trzecie  miejsce  (zdjęcie  nr  16)  – 
Bartosz  Dawidowski  (Warszawa, 
Polska).  
Nagrodę  Publiczności  otrzymała 
autorka  zdjęcia  nr  7  –  Iwona 
Wiszniewska.  (oddano  łącznie  184 
głosy). 
Serdecznie  Gratuluję  Wszystkim 
Nagrodzonym. 
Dziękuję  wszystkim,  którzy  nade‐
słali swoje zdjęcia na Konkurs  Foto‐
graficzny, dziękuję członkom Jury za 
poświęcenie  czasu  na  ocenę  prac, 
dziękuję  sponsorom  i  wszystkim, 
którzy  pomagali  przy  organizacji 
Konkursu i Wystawy.  
                   Krzysztof Sierant 
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Welcome to the adventure! 
 

Witamy Was serdecznie marynarskim AHOJ i zapraszamy 
do wyruszenia z nami po żeglarską przygodę.  

Z wielkim zamiłowaniem do tego sportu opracowaliśmy dla 
Was kilka bardzo atrakcyjnych rejsów w zalanej słońcem 

Chorwacji.  
Oczekują Was niezapomniane zakątki, romantyczność i urok 

śródziemnomorskich wysepek i zatok, fascynujące 
historyczne zakątki, świetna tradycyjna kuchnia oraz pełen 

relaks i wypoczynek na naszej luksusowej łodzi „Black Pearl” 
Jeanneu 57” 

Wszystkie niezbędne informacje u znajdziesz na naszej 
stronie internetowej:  

 
http://www.pacific-high-charter.com/ 

 
Kontakt:  USA: +1 916 521 62 01 Austria: +43 650 

914 78 87 
Poland: +48 516 62 96 48 

Mail: pacifichighcharter@gmail.com 
 
 
 

Z przyjemnością spotkamy się z Wami zarówno wirtualnie 
jak i w rzeczywistości pod żaglami 

„Black Pearl” 
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Drodzy Państwo, 
Ponownie zapraszamy do żeglowania z nami dużymi, wygodnymi katamaranami po bajkowych, tropikalnych wyspach. W przyszłym 
sezonie oprócz rejsów po  KARAIBACH  i  POLINEZJI  FRANCUSKIEJ organizujemy również wakacje pod żaglami na SESZELACH. 
Na  KARAIBACH,naszym nowym katamaranem „Shanties”  będziemy żeglować po Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, niewątpliwie 
najpiękniejszym i najbardziej atrakcyjnym akwenie  Wysp Karaibskich, oraz po Grenadynach. Będziemy tam organizować rejsy od 
października do maja.  
 Na  najpiękniejszą wyspę na świecie - BORA BORA wracamy we wrześniu, żeglując, podobnie jak w tym roku, na katamaranie Catana 
55. 
Każdy katamaran, którymi żeglujemy ma wygodne, klimatyzowane dwu-osobowe kabiny z własną  łazienką. 
Wyspy Karaibskie, Polinezji Francuskiej i Seszeli najlepiej zwiedza się wodą. Ci z Was, którzy z nami już pływali wiedzą, że najbardziej 
atrakcyjną formą jest żeglowanie między nimi wygodnym, pływającym „domkiem letniskowym”. 
Nasze rejsy są tańsze niż Wam się wydaje – koszt  10 dniowego rejsu na dużym, luksusowym katamaranie zaczyna się już od 890 USD 
od osoby. 
Szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.rejsy-po-karaibach.pl 
Zapraszamy 

 
 

  

GRENLANDIA

Drodzy Państwo, 
Żeby się całkiem nie zanudzić i za bardzo nie przegrzać w 
tropikach, w czasie gdy na Karaibach szaleją huragany od czasu 
do czasu organizujemy trochę inne, bardziej „żeglarskie” rejsy. 
Parę lat temy przepłyneliśmy kanały Patagonii i opłynęliśmy 
przylądek Horn, w zeszlym roku uczestniczyliśmy w bardzo 
udanym rejsie wzdłuż zachodniego wybrzeża Grenlandii. 
Grenlandia tak nam się spodobała, że w przyszłym roku 
wybieramy się tam znowu! 
 
Rejs odbędzie się na dużym, bezpiecznym, wyprawowym jachcie 
„Nashachata II”. 
Termin: 14 - 27.08.2015 
Trasa: Rozpoczynamy rejs z portu Sisimiut i kończymy na 
południu Grenlandii w porcie Narsarsuaq. Planowany program 
rejsu w załączeniu. 
Kapitan: Jacek Reschke 

Informacje o jachcie znajdziecie tutaj:  
http://www.conceptsailing.pl/jacht,3,info.html  
Mamy już większość załogi (uczestnicy naszych poprzednich 
rejsów), ale pozostało nam jeszcze parę wolnych miejsc, więc 
zapraszamy! 
 
Pozdrawiam, 
 
Jacek Reschke 
s/v "SHANTIES" 
+1 847 912 6430 
jreschke1@gmail.com 
 

www.rejsy-po-karaibach.pl  
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  SPRZEDAM JACHT SOLINA 
1979 Bayliner Bucaneer. - 30 ft length, 10 ft beam, - engine Volvo 

Penta 7-A; transmission repaired, and in running condition. Engine is 
not in the boat but can be installed. - Honda outboard as a back up. - 

Plenty of storage. - A smooth and fast sailing boat. - Comfortable 
accommodations. Sleeps 5 easy and can sleep 6.  

Contact:  Tom, 973-815-0167 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KSIĄŻKA „Pod Żaglami i Na Gazie" 
Autor w barwny sposób opisuje swoje morskie wojaże. Obecnie Bruno  
Salcewicz jest skipperem s/y "Polonez".  Książkę można kupić u autora:   

bruno.salcewicz@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SPRZEDAM 
Bristol z 1968r., model 330 -24' pełny kadłub z ożaglowaniem, nowy 
żelkot, stan dobry, bez silnika, ale mogę pomóc przy kupnie silnika. 
Cena: 500$ lub oferty mile widziane. Tel.: 718-966-1901 (Zbigniew) 

lub zbinienda100@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROFESJONALNY MASAŻ LECZNICZY  
        w domu klienta (NY, NJ)    

Beata    tel 347-500-9513.          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zamiast lekarza, zabierz na jacht urządzenie szwajcarskie - 
BIOPTRON   

- emitujące światło spolaryzowane. Regeneruje organizm, usuwa bóle 
mięśni, kręgosłupa, stawów, bóle reumatyczne, migreny, leczy 

problemy skórne, przyspiesza gojenie ran i zrastanie kości, pomocny w 
leczeniu przeziębień i stanów zapalnych oraz innych dolegliwości. 

Super promocja! Informacje: Krysia Chmilewska tel. 917-538-2026, 
www.bioptron.com.pl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kapitan Jacek Rajch zaprasza na s/y Osprey: 
  11m slup, Pol 2854 żegluje po Karaibach: Kontakt : Tel.:  - w USA 970 
262 0121, - w Polsce 42 632 4990, e-mail: OspreyJacekEwa@msn.com  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NAUTICA – CLUB  
zaprasza na Kursy nurkowania PADI prowadzone przez 

doświadczonego polskiego instruktora  MSDT-PADI.   Po więcej 
informacji:   www.nautica-club.com            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Firma Z SAILS 
 - oferuje us³ugi w zakresie szycia i naprawy  ¿agli, przeróbek.  

Konkurencyjne ceny, krótkie terminy, gwarancje: (800)221-1884. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. 
 

 

 

           
ZRZUTKA   

     

   Donacje na wydawanie “¯eglarza” zechcieli nades³aæ:   Ja 
Marek Ziółkowski - $50. 

                       Serdecznie dziêkujemy  !!          K.S.     
 

☺ œmiesznostki 
 

Najśmieszniejsze "kwiatki" 
płodzone przez uczniów 

  Z cyklu: Opis obyczajów... 
 Dawniej jak była bieda, bracia szli do kościoła w jednych 

spodniach. 
  *** 
  Obyczaj nakazuje, że kapitan spuszcza się ostatni. 
  *** 
  W jej stroju pełno było dziur, przez które było widać 

sytuację społeczną. 
  Z cyklu: Przypadki nie z tej ziemi... 
 Nie wiadomo do dzisiaj, czy Homer był Grekiem, czy 

udawał Greka, czy go wcale nie było. 
  *** 
  Na łące leżała Zosia, a przez jej środek płynął strumień. 
  *** 
  Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem. 
  *** 
  Anielka, mimo zakazu ojca, kolegowała się z Magdą i 
świniami. 
  Z cyklu: Lektury obowiązkowe... 
Antygona pochowała brata, splunęła moralnie na króla i 

powiesiła się. 
  *** 
  Cezary zupełnie sam wraz z tłumem ruszył na Belweder. 
  *** 
  U pasa Gerwazego wisiał kaktus. 
  *** 
  Życie jest nic niewarte, tak jak wiersz Tetmajera "Koniec 

wieku". 
  *** 
  "Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie 

bitwy pod Grunwaldem. 
  Z cyklu: Geniusze w akcji... 
Może nie każdy z was wie, ale "Wisła, płynąc przez 
Żuławy, wpada w depresję", a "nastrojowość w sonetach 
Kasprowicza przejawia się w ryczących krowach". 
                                Nadesłał Sławomir Głazowski 
 

 

 

KONTAKT Z KLUBEM  
Komandor: Krzyszof Sierant 

tel.: 908-451-8917,  
email: komandorpkz@gmail.com 

 

Klubowa strona:  www.zeglarzeny.org 
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